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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

    ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
 

 

๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๓. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๔. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นายอัมพล  พันธุ์วงศ์   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
๖. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง บุคลากรช านาญการ  กองการเจ้าหน้าที่ 
๘. นายสุพจน์  ชาลีพล นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๙. นายประเสริฐ  โสนะจิตร นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งให้ที่ประชุมทราบ   ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้  

๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 

              ๑.๑.๒  การอนุญาต… 
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  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๓  การขอเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จ 
   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
   สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
   อธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท า
หนังสือถึงส านักพระราชวัง  เพ่ือขอเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร              
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   และทั้งนี้เมื่อ
มหาวิทยาลัยทราบวันที่อย่างเป็นทางการแล้ว จักด าเนินการแจ้งและจัดท าหนังสือเรียนเชิญ นายกสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือไปร่วมพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส านักงาน 
      ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมหาวิทยาลัยเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อ 
           การศึกษา  พร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย  และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร  
         ในฐานะผู้ค้ าประกัน ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียน 
         ได้เกษียณอายุราชการแล้ว  
   มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกร

ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

    ๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่อง กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร                 
ขอผ่อนช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท โดยวิธีการหักจากเงินบ านาญที่ได้รับเป็น
รายเดือน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะครบถ้วนตามจ านวนและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
ทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า “เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา - 
วิสัยจร มาช าระหนี้จ านวนทั้งหมด หากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ประสงค์จะขอผ่อนช าระหนี้ก็ให้มหาวิทยาลัย 
                  ด าเนินการ… 



๔ 
 

 

ด าเนินการตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาช าระหนี้หลังจากท่ีมีหนังสือทวง
ถามก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดช าระหนี้รายอื่นๆ” 
  ๒. ต่อมาวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้ งให้ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ด าเนินการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและสัญญา
ค้ าประกัน รวมเงินต้นและเบี้ยปรับเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป 
นับตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าว (ครบก าหนดในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่อง
ให้กับส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
  (๒.๑) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือถึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้
พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
พร้อมเบี้ยปรับ และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกัน ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน ภายหลังจากท่ีผู้
ร้องเรียนได้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้
ความเห็นเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกับเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปลัด
กระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ร้องเรียน ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรุงเทพมหานคร  
  (๒.๒) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองอธิการบดี          
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยโดยได้รับมอบอ านาจจากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รักษาการ                       
ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ และนิติกรปฏิบัติการเจ้าของเรื่อง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและ                               
ให้ความเห็นเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว กับเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้
ร้องเรียน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสื อชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  ในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นั้น ฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ร้องเรียน มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเป็นวงกว้าง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปหรือแนวทางเป็นที่
ยุติได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลของข้อสัญญาและมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา 
วิสัยจร ยังคงยืนยันที่จะผ่อนช าระหนี้เฉพาะต้นเงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ยอยู่เช่นเดิม  จึงท าให้ไม่สามารถตก
ลงกันได้  
  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แจ้งว่าจะมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป (ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับหนังสือจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่อย่างใด)  
  

    (๒.๓) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙… 



๕ 
 

 

  (๒.๓) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้มีหนังสือยื่นข้อเสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอผ่อนช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเฉพาะต้นเงินโดยไม่รวมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย จ านวน 
๗๒๘,๗๙๒ บาท โดยขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (จากเดิมยื่นข้อเสนอผ่อนช าระเดือนละ ๗,๐๐๐ 
บาท)  ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนกกว่าจะครบถ้วน  
  (๒.๔) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร 
ว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถรับเงื่อนไขการขอผ่อนช าระหนี้ดังกล่าวโดยไม่รวมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดได้ 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ และข้อตกลงตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และตามสัญญาค้ าประกันฉบับลงวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ ๒ ครั้งแล้ว (ครบก าหนดตั้งแต่วันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙) ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะด าเนินการส่งเรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และส่วน
ความรับผิดของผู้ค้ าประกันให้แก่ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป  
  (๒.๕) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายกระเษม กัณฑมณี ทนายความผู้รับมอบอ านาจจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ได้มีหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองกรณีเรียกให้บุคคลทั้งสองช าระหนี้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าว  
  (๒.๖) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณากรณีการ
เรียกให้ช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าว สรุปว่า หนังสือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เรียกให้บุคคลทั้งสอง
ราย  ดังกล่าวช าระเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ช าระเงินเท่านั้น มิได้อาศัยอ านาจตามกฎหมาย
ปกครองใด ในการออกหนังสือดังกล่าวจึงไม่เป็นค าสั่งทางปกครองที่จะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒           
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (เทียบเคียงค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๗/๒๕๕๒ และที่ อ.๒๖๒/๒๕๕๒) ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาค า
อุทธรณ์ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อย่างใด  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
      ๑. การเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนายกสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร 
    ๒. เนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือทวงถามให้                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกัน เพ่ือให้
เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และบุคคล
ทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวโดยชอบแล้ว และครบก าหนดระยะเวลาที่จะต้องช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แล้วตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่บุคคลทั้งสองไม่ได้ติดต่อช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด  
 

                    ฉะนั้น… 



๖ 
 

 

ฉะนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะด าเนินการส่งเรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร และ                          
พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร  ให้แก่ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพ่ือบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน
ต่อไป  

  

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๒  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและยืนยันคะแนนผลการ
ประเมินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการทักท้วงผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ ๓ คุณภาพการ
ให้บริการ ซึ่งใช้ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบคุณภาพภายใน  (CHE QA Online) ของ สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๗              
คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ใช้ผลการประเมินระดับหลักสูตร จากตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) เดิม ๓.๔๕ คะแนน ปรับใหม่ ๔.๒๕ คะแนน และ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ 
ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย เดิม ๓.๓๘ คะแนน ปรับใหม่ ๔.๒๕ คะแนน 
 ในการนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ยืนยันผลการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยทักท้วง ซึ่งในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีการประเมินทั้งสิ้น ๑๑ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๒ มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายใน             
มีผลการประเมินภาพรวม ๓.๘๓๐๒ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 
 

ตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัด ค่าคะแนน 
มิติภายนอก   

- ด้านการประเมินประสิทธิผล ๕ ๔.๐๓๑๐ 
- ด้านการประเมินคุณภาพ ๒ ๔.๒๕๐๐ 

มิติภายใน   
- ด้านการประเมินประสิทธิภาพ ๓ ๒.๙๐๖๐ 
- ด้านการพัฒนาสถาบัน ๑ ๓.๔๘๐๐ 

  ๓.๘๓๐๒ 
 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         ๑.๒.๓  ร้องทุกข์... 



๗ 
 

 

 ๑.๒.๓  ร้องทุกข์เกี่ยวกับการด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งล่าช้า ราย นายคีรีวัฒน์ หรือ 

   ประจักษ์  จันทร์ตรี 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายประเสริฐ  โสนะจิตร นิติกร

ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

  ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/-
๓๘๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งว่านายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี 
ได้ร้องทุกข์การด าเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อต าแหน่งและประเภทต าแหน่งที่มีความ
ล่าช้า  ท าให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งให้นายคีรีวัฒน์ หรือ
ประจักษ์ฯ ด าเนินการร้องทุกข์ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ โดยจะต้องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และให้สภาสถาบันอุดมศึ กษา
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษามิได้วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ให้มีสิทธิ
เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 ๒) นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ ๑๘๕ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีหนังสือ                                 
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๘๕๘๕  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีใจความสรุปได้ว่า  

   (๒.๑) นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ยื่นเรื่องต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือขอ
เปลี่ยนต าแหน่ง จากเดิม ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ 
ช านาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ยื่นขอเปลี่ยนต าแหน่งตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑ และข้อ ๓ (๑) (๒) (ข) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่  ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติว่า การก าหนดต าแหน่งให้เสนอ                                            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณากรอบอัตราก าลัง ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ส่วนผู้ที่เสนอเปลี่ยนต าแหน่งและได้ผ่านการประเมินแล้วให้เปลี่ยนต าแหน่งได้ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
บังคับใช้กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี และการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ การแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน การประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ                        
 
 

                 หากยื่นเรื่อง… 



๘ 
 

 

หากยื่นเรื่องภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมและกฎหมายต่างๆ ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น หากยื่นหลัง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามระบบการบริหารงานบุคคลใหม่ 

 (๒.๒) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้ งที่              
๑๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติยืมกรอบอัตราก าลังเพ่ิมใหม่ และที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ พร้อมกับให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งรายชื่อ
กรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ และให้โครงการ
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่น าเสนอข้อมูลของอัตราก าลังที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
พิจารณาจัดสรรในคณะวิทยาศาสตร์  

และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเปลี่ยน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ตามค าสั่ง ที่ ๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔  

  (๒.๓) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้ งที่                                        
๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ 
และที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์แจ้งคณะกรรมการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเพ่ือให้แจ้งนายคีรีวัฒน์ 
หรือประจักษ์ฯ ว่าหากประสงค์ขอเปลี่ยนต าแหน่งให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งตามที่
คณะกรรมการก าหนดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้คณะวิทยาศาสตร์ท าหนังสือ
ขอยุติเรื่องต่อมหาวิทยาลัยและให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) และเห็นควรก าหนดแนว
ปฏิบัติและระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน 

 (๒.๔) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งได้ท าการประเมินผลการเปลี่ยนต าแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ สรุปผลได้ว่า เอกสารมีความ
ครบถ้วน เหมาะสม และภาระงานมีความสอดคล้องกับต าแหน่งงานที่ขอเปลี่ยนแล้ว 

(๒.๕) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มีหนังสือถึง            
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งรายละเอียด ผลการประเมิน มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ และเอกสารที่เป็นคู่มือต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่งให้กับนายคีรีวัฒน์ หรือ
ประจักษ์ฯ 

(๒.๖) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน
ประเภทต าแหน่งและการเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่งว่าอยู่ในขั้นตอนใด สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่งหรือเปลี่ยนระดับต าแหน่งเดิมว่า
ก าหนดไว้อย่างไร 

(๒.๗) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้ งที่                                     
๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และท่ีประชุมมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่หารือส านักงานคณะกรรมการการ 
 

                   อุดมศึกษา… 



๙ 
 

 

อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือชี้แจงสาเหตุ  ในการด าเนินการและการก าหนดกรอบอัตราก าลังล่าช้า เมื่อ สกอ. พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าสามารถด าเนินการได้มหาวิทยาลัยฯ ก็จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากไม่สามารถด าเนินการได้                             
ให้สอบถาม นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯว่าประสงค์จะเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบใหม่หรือไม่ 

(๒.๘) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เสนอให้มีการแก้ไขบทเฉพาะกาล                                   
ข้อ ๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง กา รเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งและการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๕ จากเดิมก าหนดว่า                  
หากมีผู้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง ฯ ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตามข้อคับนี้ แก้ไขเป็นให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเดิม และที่ประชุมมีมติให้รอผลการตอบข้อหารือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วจึงค่อย
พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง 

(๒.๙) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้
มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือหารือกรณีการเปลี่ยนต าแหน่งข้า ราชการพลเรือน                             
ในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๓๕๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗     

(๒.๑๐) เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีหนังสือถึง                   
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอความทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่ง การด าเนินงาน
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและการพิจารณาคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๙/- ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่งในเรื่องดังกล่าวตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        
ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๕๘๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(๒.๑๑) เมื่อวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีหนังสือถึง                             
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือขอทราบความคืบการเปลี่ยนต าแหน่ง  

และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกสองครั้ง คือ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

(๒.๑๒) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร-
มนุษย์ได้มีหนังสือถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการว่าอยู่ระหว่างติดตามผลการหารือข้อพิจารณา
ไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

(๒.๑๓) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีหนังสือตอบข้อหารือกรณีการเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามายังอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ไม่ปรากฏรายละเอียดการตอบข้อหารือของ สกอ.ในหนังสือร้องทุกข์) และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม 
 
 

            ความเห็น… 



๑๐ 
 

 

ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งความเห็นดังกล่าวให้นายคีรีวัฒน์  
หรือประจักษ์ฯ ทราบ    

(๒.๑๔) กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ว่า กรณีการ
เปลี่ยนต าแหน่งของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ จะต้องด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการเปลี่ยน
ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และ
การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉะนั้น การเปลี่ยนต าแหน่งของนายคีรีวัฒน์ 
หรือประจักษ์ฯ จะต้องด ารงต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของระดับเริ่มต้นของ
ต าแหน่งนั้นฯ (ไม่เกิน ๒๖,๙๐๐ บาท) และไม่ได้รับค่าตอบแทนนอนเหนือจากเงินเดือน 

(๒.๑๕) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้มีหนังสือถึงนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ให้แจ้งความประสงค์หรือไม่ประสงค์เปลี่ยนประเภทต าแหน่งและ                           
ชื่อต าแหน่งโดยให้ท าหนังสือผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ และงานบริหารบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่                                           
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

(๒.๑๖) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ได้ท าหนังสือ
ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือขอร้องทุกข์เกี่ยวกับความล่าช้าในการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง  ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๗/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ในหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดังกล่าว 
นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการเปลี่ยนต าแหน่ง จากเดิม 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ เป็น นักวิทยาศาสตร์ ๘ ระดับ ๘ ช านาญการ และเห็นควร 
ให้กองการเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งดังกล่าวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ๓) นอกจากการร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                                          
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดังกล่าวแล้ว นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ เคยมีหนังสือร้องทุกข์เกี่ยวกับ                           
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งล่าช้าต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายคีรีวัฒน์ -
หรือประจักษ์ฯ ได้มีการร้องทุกข์ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซึ่งยัง
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือผลการพิจารณาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด ตามบันทึกข้อความ                                   
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๗.๓/๗๓๓๑  ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มี
หนังสือแจ้งให้ นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ ติดตามผลการพิจารณาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน    
หากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วไม่เป็นที่พอใจหรืออธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่
พิจารณาให้แล้วเสร็จในเวลาอันควร  ก็ ให้ด าเนินการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ต่อไป          
ตามบันทึกข้อความ  

 

        ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๖(ลับ)/๑๐... 



๑๑ 
 

 

ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๖(ลับ)/๑๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการรับเรื่อง
ร้องทุกข์ท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้วางไว้ 

 ๔) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ อธิการบดีได้สั่งการในหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๓/๓๘๔๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ส านักงาน
กฎหมายและนิติการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ และส าเนาแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องทุกข์ของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี และข้อกฎหมาย 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้ 
 ๑. กรณีนี้เป็นการยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี  ด าเนินการร้องทุกข์
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                                  
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าวมีความหมายว่า                                 
นายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี จะต้องร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยเสียก่อนจึงจะร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ได้ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จึงได้มีหนังสือแจ้ง
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ฯ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่
กฎหมายก าหนด 

๒. ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน                      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นผู้ท าการพิจารณาวินิจฉัยแทน เมื่อการพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้                     
สภามหาวิทยาลัยทราบ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องทุกข์ทราบต่อไป 

แต่เนื่องจากในกรณีนี้ ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยตรง ดังนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวนี้ได้จึงควรได้รับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อน  

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอแนวทางด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
 ๑. พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ของนายคีรีวัฒน์ หรือประจักษ์ จันทร์ตรี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๒. พิจารณาแนวทางอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
  
  มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

         ระเบียบวาระท่ี  ๒... 



๑๒ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙  

      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ ๓๓   มติที่ประชุม  บรรทัดที่ ๒  ตัดค าว่า “ที่ประชุมใหญ่” ออก 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
      -    

           

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
    ๔.๑.๒.๑  การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔  
         ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
         อุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ 
         พนักงานมหาวิทยาลัย 
         นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใน
หลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมในอัตราร้อยละ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ รวมเป็นจ านวน ๑๐ เดือน)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส่วนในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
กระทรวงศึกษาธิการต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ตามข้ันตอนต่อไป   
 
 

 
          เนื่องจาก… 



๑๓ 
 

 

เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับขึ้นเงินเดือน                 
ร้อยละ ๔ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไว้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
ด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพ่ิมเติม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่                          
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบกลางฯ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ คือ
ให้หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรงบกลางฯ ต้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน  หรือใช้จากแหล่งเงินอื่นของหน่วยงานมาด าเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงเสนอขอรับการ      
สนับสนุนงบกลางฯ เพ่ิมตามความจ าเป็นและเหมาะสมของการใช้จ่ายอย่างแท้จริง  จึงเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน หรือน างบประมาณจากแหล่งเงินอ่ืน
มาใช้เพ่ือการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยก่อน  แล้วจึงเสนอวงเงินงบประมาณท่ีจะขอรับการสนับสนุนจาก
งบกลางฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙          
มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗                  
ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ  โดยอนุโลมตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖  ลงวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้    

๑. ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๔ ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๑.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
  ๑.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
 ๑ . ๓  พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยผู้ ด า รงต าแหน่ งประเภททั่ ว ไประดั บปฏิ บั ติ ง านและ 
ระดับช านาญงาน 
  ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพ่ิมขึ้น
เป็นสิบบาท 
  ๒. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ใน
การเพ่ิมเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มารวมเป็นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วจึงปรับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๔  ในกรณีที่อัตราค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวรวมกับเงินเดือนแล้วท าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้
ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 
 
 
 

           และคณะกรรมการ… 



๑๔ 
 

 

 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม 
๒๕๕๙  เห็นชอบการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วคูณด้วยร้อยละท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

๑. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  บัญชี เ งินเดือนขั้นต่ าขั้นสู งของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  คูณด้วย ๑.๔   

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป        
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘  คูณ ด้วย ๑.๓  
 และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
เรื่อง  การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดินในอัตราร้อยละ ๔  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่ าขัน้สูงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยร้อยละ ๔ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒)  และหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ     
จะได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๒) 
 

       ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. ในการปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔  มหาวิทยาลัยควรระบุแหล่งเงิน
งบประมาณ  พร้อมทั้งให้สรุปยอดจ านวนเงินงบประมาณที่จะใช้ในการปรับเพิ่มเงินเดือนดังกล่าว  แล้วให้น าเสนอเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในครั้งต่อไป 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ด าเนินการจัดท าสรุปผลกระทบด้านต่างๆ  ในการปรับเพ่ิมเงินเดือน
ในแต่ละครั้ง  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  การปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ ๔          
ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตามแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ  โดยอนุโลมตามหนังสือ
ที ่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๖  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. 
ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย  
และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

         ๔.๑.๒.๒  (ร่าง) ประกาศ… 



๑๕ 
 

 

      ๔.๑.๒.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการค านวณ 

          และช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและ 
     ระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 

        นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  อนุมัติใน
หลักการให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จ้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในแนวทางเดียวกับการปรับปรุงค่าตอบแทนภาคราชการ ด้วยการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ เพ่ิมในอัตราร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการก าหนดบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนั้น  เพ่ือให้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงที่ได้ปรับปรุงใหม่  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงค่ากลาง 
(Mid Point) ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้ในการเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป โดยอนุโลมตามแนวทางของข้าราชการ หนังสือที่ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๖๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙  เรื่อง ขอส่งตารางฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้     

๑. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๑ 

๒. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๒ 

๓. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๓ 

๔. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๔ 

๕. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๕ 
 
 

                  ๖. การเพ่ิมเงินเดือน… 



๑๖ 
 

 

๖. การเพ่ิมเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับเพ่ิม
เงินเดือน  ตามเอกสารแนบท้าย ๖ 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง            

ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพ่ิมเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ (๑๒) ทั้ งนี้  หาก                              

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจะได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๒)  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการ
ค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 

                  ๔.๑.๒.๓  พิจารณาเพิ่มวิธีการรับและจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร 
           เภสัชศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission)  
           ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
      นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  น าเสนอที่ 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติเพ่ิมวิธีการรับและจ านวนรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ คน โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
วิธีการรับและจ านวนรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต   
                

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบวิธีการรับและจ านวนรับบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์                      
แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- กองบริการการศึกษา ควรไปพิจารณาด าเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของหัวข้อที่ ๒           

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในใบสรุปเรื่อง  เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบกองบริการการศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

              ๔.๑.๒.๔  ขอความเห็นชอบ… 



๑๗ 
 

 

     ๔.๑.๒.๔  ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกิน 
         เกณฑ์ข้อบังคับก าหนด กรณีนายชุมสันติ  แสนทวีสุข นักศึกษา 
         ระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

        นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ศึกษาเกินข้อบังคับก าหนด ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙    
จ านวน ๑ ราย คือ นายชุมสันติ แสนทวีสุข รหัสนักศึกษา ๕๓๑๓๘๐๐๐๑๙ ตามบันทึกข้อความที่ศธ ๐๕๒๙.๘/-
๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  จากการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ และศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  นักศึกษาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖  
๑.๒  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
๑.๓  ผ่านเกณฑ์การวัดความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการลงทะเบียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖   
๑.๔ น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ The ICESE ๓ rd International 

Conference on Environment Science and Engineering ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  
๑.๕ ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Science 

and Development เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  
๑.๖  ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ World Journal of Engineering อยู่ระหว่าง

แก้ไขกับผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ในคราวประชุม                           

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา  เนื่องจากเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้ว คงเหลือ
เฉพาะสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีเหตุสุดวิสัย คือ การด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทดลอง ต้องเดินทางไปทดลอง                      
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า ได้รับการ
ประสานจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  ขอความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องกลั่นล าดับส่วน เพ่ือให้นายชุมสันติ แสนทวีสุข ใช้กลั่นน้ ามันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลสิสจากขยะพลาสติก 
ในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและ           
วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนจากกองทัพอากาศ ในการศึกษาวิจัยผลิตน้ ามันชีวภาพเพ่ือใช้ใน
เครื่องบินของกองทัพ  และในระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หอกลั่นได้รับความเสียหาย  จึงท าให้นักศึกษาสามารถ
กลั่นน้ ามันได้เพียงพอในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ท าให้ล่าช้าไปจากแผนการด าเนินงานประมาณ ๘ เดือน  จึงส่งผลให้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลด าเนินการเกิดความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การสอบวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้                    
ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามข้อบังคับและหลักสูตรก าหนด (ภายใน ๖ ปีการศึกษา)       

 
 

               ตามข้อบังคับ… 



๑๘ 
 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐         
ข้อ ๑๑.๔ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย อธ ิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาได้แก่น ักศึกษาได ้ครั ้งละ ๑                              
ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลก าหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษา แต่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ข้อ ๑๑.๔ ระบุระยะเวลาการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  และข้อ ๔๔ ส าหรับ
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการส าเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาได้ด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรก าหนด  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์
ข้อบังคับก าหนด กรณีนายชุมสันติ  แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- งานบริหารบัณฑิตศึกษา  ควรพิจารณาก าหนดเหตุสุดวิสัยที่จะขอขยายระยะเวลาให้ชัดเจน  และ

ควรมีกระบวนการในการด าเนินการเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น  และแจ้งให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบ
กระบวนการดังกล่าว 

 

   มติที่ประชุม   อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด          
กรณีนายชุมสันติ  แสนทวีสุข นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙  และมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๑.๒.๕  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                ปีการศึกษา ๒๕๕๘            
        นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นรูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรที่ท าการประเมิน คือ หลักสูตรที่มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๘๕ หลักสูตร จาก ๑๑ คณะ/หน่วยงานเทียบ 
 ๒. จ านวนวันประเมิน : หลักสูตรละ ๑ วัน 
 ๓. จ านวนคณะกรรมการประเมิน : ไม่น้อยกว่า ๓ คนต่อหลักสูตร 
                ๔. คุณสมบัติ… 



๑๙ 
 

 

 ๔. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใช้บุคลากรภายในหรือภายนอก ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ สกอ. 
และเป็นอาจารย์ในคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่อยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกันได้ 
 ๕. ช่วงเวลาท าการประเมิน : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึง ๖ กันยาน ๒๕๕๙  
 ๖. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร : มี ๖ องค์ประกอบ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย     
   - องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน    ๑ ตัวบ่งชี้ 
   - องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต      ๒ ตัวบ่งชี้ 
   - องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา     ๓ ตัวบ่งชี้ 
   - องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์      ๓ ตัวบ่งชี้ 
   - องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ๔ ตัวบ่งชี้ 
   - องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     ๑ ตัวบ่งชี้ 
 ๗. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร :  
   - ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จึงน าคะแนนของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ - ๖               
มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยและก าหนดระดับคุณภาพของหลักสูตร 
   - ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน คะแนนเท่ากับ ๐ ไม่น าคะแนนของตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ ๒ - ๖ มาคิดค านวณหาคะแนนเฉลี่ย  
 บัดนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ                  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงใคร่ขอรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร           
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๘๕ หลักสูตร พบว่า  

๑)  หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวน ๗๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ 
ของหลักสูตรทั้งหมด (เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑  ๖๕ หลักสูตร จากหลักสูตร
ทั้งหมด ๘๐ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของหลักสูตรทั้งหมด)  โดยมีระดับคุณภาพ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ...  



๒๐ 
 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ช่วงคะแนน
ประเมิน 

จ านวน
หลักสูตร 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
หลักสูตรที่ผ่าน

องค์ประกอบที่ ๑ 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
หลักสูตรทั้งหมด 

ดี  ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔๐ ๕๑.๒๘ ๔๗.๐๖ 
ปานกลาง ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓๖ ๔๖.๑๕ ๔๒.๓๕ 
น้อย ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ๒.๕๖ ๒.๓๕ 

รวม ๗๘ ๑๐๐ ๙๑.๗๖ 
 

๒) หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ จ านวน ๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ของหลักสูตรทั้งหมด 
(เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑  ๑๕ หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด ๘๐ 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ ของหลักสูตรทั้งหมด) หากพิจารณาระดับคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๒-๖ 
แล้วพบว่า 

 

ระดับ
คุณภาพ 

ช่วงคะแนน
ประเมิน 

จ านวน
หลักสูตร 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
หลักสูตรที่ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ 

ร้อยละเม่ือเทียบกับ 
หลักสูตรทั้งหมด 

ดี  ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๕ ๗๑.๔๓ ๕.๘๘ 
ปานกลาง ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๑ ๑๔.๒๙ ๑.๑๘ 
น้อย ๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๑ ๑๔.๒๙ ๑.๑๘ 

รวม ๗ ๑๐๐.๐๐ ๘.๒๔ 
  

หากพิจารณาสาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก าหนด พบว่า 
-  ปรับปรุงแล้วเสร็จไม่ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จ านวน ๕ หลักสูตร 

-  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ไม่ครบตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา   จ านวน  ๒  หลักสูตร 
๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๘        

อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๒.๒๔ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง และภาพรวมของหลักสูตรแยกตามคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  

๑.๒  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยการ
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

  ๑. ข้อเสนอแนะตามรายตัวบ่งชี้ มอบผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ และ               
มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 

            ๒. ข้อเสนอแนะ… 



๒๑ 
 

 

  ๒. ข้อเสนอแนะเ พ่ือด าเนินการแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร                                 
(Thai Qualification Register, TQR)  เห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ และมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ข้อเสนอแนะโดยสรุปคือ 

  - หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป                                
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘   

                     มติที่ประชุม : คณะและมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาร่วมกันว่าจะเสนอให้มีการประเมิน
หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยใช้ผลการด าเนินการของปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในการประเมินอย่างไร  

   - หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป                             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘   

                      มติที่ประชุม : หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ต้องก ากับและติดตามเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ ๓.๐๑ ขึ้นไป) เพ่ือจะได้เสนอให้มีการ
ประเมินหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยใช้ผลการด าเนินการของปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประเมิน 

   -  หลักสูตรที่มีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับน้อยหรือ
ปานกลาง หรือไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

                      มติที่ประชุม : หลักสูตร คณะ และ มหาวิทยาลัย ต้องด าเนินการ ก ากับและติดตาม                      
เพ่ือให้ผลการด าเนินของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนตั้งแต่ ๓.๐๑ ขึ้นไป) 
เพ่ือจะได้เสนอให้มีการประเมินหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ของแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร 
(TQR) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยใช้ผลการด าเนินการของปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประเมิน 
   ๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาและยังต้องด าเนินการประเมินตนเอง             
ระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ 

   มติที่ประชุม : มอบส านักงานประกันคุณภาพให้หลักสูตรตามเงื่อนไขดังกล่าว รายงานผล
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน โดยไม่ต้องจัดให้มีการประเมินของหลักสูตรดังกล่าว 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

๒๕๕๘  

                ๒. พิจารณา… 



๒๒ 
 

 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ 

๓. พิจาณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๖  สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

   การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

     นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม  -          
๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ
กรรมการเป็นประธานตรวจประเมินระดับคณะ/ส านัก จ านวน ๗ คน และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันคุณภาพฯ    
เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน และประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน          
เพ่ือจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑.๑ สรุปผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน 
Input Process Out put รวม 

๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘ 
๑. การผลติบัณฑติ ๓.๗๙  ๓.๘๐ ๔.๐๐  ๕.๐๐ ๒.๒๔  ๒.๖๘ ๓.๕๗  ๔.๐๖ ด ี ดี 
๒. การวิจัย ๓.๙๙  ๔.๓๔ ๔.๐๐  ๕.๐๐ ๔.๑๒  ๔.๖๒ ๔.๐๔  ๔.๖๕ ด ี ดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ - - ๔.๐๐  ๕.๐๐ -    - ๔.๐๐  ๕.๐๐ ด ี ดีมาก 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - ๕.๐๐ ๕.๐๐ - - ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก ดีมาก 

๕. การบริหารจดัการ - - ๓.๕๐  ๔.๕๐ ๓.๔๔  ๓.๙๑ ๓.๔๘  ๔.๓๐ พอใช้ ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

๓.๘๖  ๓.๙๘ ๔.๐๐  ๔.๘๖ ๓.๒๗  ๓.๗๓ ๓.๘๐  ๔.๔๐ 
ดี ดี 

(ดี) (ดี) (ดี) (ดีมาก) (พอใช้) (ดี) (ดี) (ดี) 
 

 ๑.๒ บทสรุป... 



๒๓ 
 

 

๑.๒ บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)             
ซึ่งประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้   
   ผลการประเมินตนเองภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาแยก
ตามองค์ประกอบทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” ๓ องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่  ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่วนองค์ประกอบที่  ๑ การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ อยู่ในระดับ “ดี”           
หากพิจารณาวิเคราะห์แยกตามมิติของระบบการประกันคุณภาพ พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปัจจัยน าเข้าอยู่
ในระดับ “ดี” และมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
อยู่ในระดับ “ดี”  ซึ่งมีผลการด าเนินงานดีขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกองค์ประกอบ  
 ๑.๓ ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
    องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  ผลการด าเนินการเท่ากับ ๔.๐๖ (ระดับดี) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๗ (ระดับดี) โดย  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เท่ากับ ๒.๖๘ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๒.๒๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ร้อยละของอาจารย์อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕๑.๘๐ เพ่ิมขึ้นจาก  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ ๕๑.๐๐  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๒.๖๑ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗  ที่มี       
ค่าคะแนนเท่ากับ ๒.๕๙ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ร้อยละของอาจารย์อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 
๓๑.๓๑ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๓๑.๐๗ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ผลการด าเนินการเท่ากับ ๔.๖๕ (ระดับดีมาก) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๔ (ระดับดี) โดย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เท่ากับ ๔.๓๔ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มี
ค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๙๙ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากับ ๔.๖๒ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๑๒ 
 

องค์ประกอบท่ี ๓… 



๒๔ 
 

 

 องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม ผลการด าเนินการเท่ากับ ๕.๐๐ (ระดับดีมาก) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐ (ระดับดี) โดย 
 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๔.๐๐ 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินการเท่ากับ ๕.๐๐ (ระดับดีมาก) ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานเท่ากับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ผลการด าเนินการเท่ากับ ๔.๓๐ (ระดับดี) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๔๘ (ระดับพอใช้) โดย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ/สถาบัน เท่ากับ ๕.๐๐ ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ เท่ากับ ๓.๙๑ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มีค่าคะแนน

เท่ากับ ๓.๔๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เท่ากับ ๔.๐๐ เท่ากับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ   

 

 ๔.๑.๒.๗  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน 
                   เทียบเท่า ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

                นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน – ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กอรปกับมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มี
มติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้วนั้น  
  ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงใคร่ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
                ๑.๑ สรุปผล... 



๒๕ 
 

 

๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑. เภสชัศาสตร์  ๔.๓๓  ดี ๔.๓๖ ดี 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ๓.๙๒  ดี ๔.๒๙ ดี 
๓. พยาบาลศาสตร์  ๒.๕๙  พอใช้ ๓.๕๕ ดี 
๔. วิทยาศาสตร์  ๔.๑๐  ดี ๔.๒๕ ดี 
๕. วิศวกรรมศาสตร์  ๔.๕๓  ดีมาก ๔.๕๒ ดีมาก 
๖. เกษตรศาสตร์  ๓.๘๙  ดี ๔.๔๖ ดี 
๗. ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ *  ๓.๓๘  พอใช้ ๓.๔๙ พอใช้ 
๘. ศิลปศาสตร์   ๒.๖๐  พอใช้ ๓.๖๕ ดี 
๙. บริหารศาสตร์ ๒.๙๐ พอใช้ ๓.๕๑ ดี 
๑๐. นิติศาสตร์  ๓.๐๐  พอใช้ ๓.๖๘ ดี 
๑๑. รัฐศาสตร ์  ๒.๖๒  พอใช้ ๓.๑๙ พอใช้ 

   
หมายเหตุ    – คณะศิลปประยุกต์ฯ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ประเมินในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ แต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเมินใน                             
                     กลุ่มวิทย์เทคโนฯ 

๑.๒ บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ทั้ง ๑๑ คณะวิชา พบว่า ภาพรวม
คณะมีผลการประเมินคุณภาพภายในดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน ๑๐ คณะ โดยมีผลการประเมินระดับ “ดีมาก”         
๑ คณะ  ระดับ “ดี”  ๘ คณะ และ ระดับ“พอใช้”  ๒ คณะ  
  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  คณะศิลปประยุกต์ฯ ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน โดยปรับใช้
เกณฑ์ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เนื่องจากมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินอยู่ระหว่าง ๑.๙๗ – ๔.๔๗  โดยอยู่ในระดับดี ๕          
คณะ ระดับพอใช้ ๕ คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง ๑ คณะ  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าคะแนน อยู่ระหว่าง ๑.๔๖ – ๓.๔๖  (ระดับต้อง
ปรับปรุง ถึง พอใช้)    
 

                ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒...   



๒๖ 
 

 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลการด าเนินงานระดับดีมาก ๕ คณะ ระดับดี ๔ 
คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง ๒ คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินงานระดับดีมาก (๔.๔๑-๕.๐๐)  
๑ คณะ  ระดับดี (๓.๕๑ – ๔.๕๐) ๓ คณะ ระดับต้องปรับปรุง (๑.๕๑-๒.๕๐)  ๒ คณะ และ ระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (๐.๐๐-๑.๕๐) จ านวน ๖ คณะ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์                       
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า มีคณะที่จ านวนสัดส่วนอาจารย์
นักศึกษาต่ออาจารย์สูงกว่าเกณฑ์ก าหนด จ านวน ๔ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์ 
 องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย ผลการด าเนินงาน ระดับดีมาก ๗ คณะ ระดับดี ๓ คณะ และระดับพอใช้ ๑ คณะ 
คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี ๔ คณะ ระดับ
พอใช้ ๔ คณะ และระดับต้องปรับปรุง ๑ คณะ คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี 
๕ คณะ ระดับพอใช้ ๔ คณะ  
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ๒ คณะ ระดับดี ๙ คณะ ทั้งนี้ 
ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้รวบรวมและสรุปปัจจัยโดยรวมที่มีผลท าให้คณะ/หน่วยงานไม่บรรลุผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสรุปประเด็นมาจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ              
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินงานในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 

๒๕๕๘  
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป  
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ   

 

  ๔.๑.๒.๘  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/- 
    หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙    
           นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย                     
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

                    ส านักงาน… 



๒๗ 
 

 

ส านักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ด้วยวาจา) ซึ่งระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า มีรูปแบบและวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบรวมศูนย์ โดยรับการประเมินพร้อมกันทั้ง ๔ ส านัก และรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนประธานของ สกอ. มาเป็นประธานกรรมการประเมิน คือ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา และคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ๖ ท่าน กอรปกับ 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 

ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านัก/หน่วยงาน 
เทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๒ องค์ประกอบ ๑๐ ตัวบ่งชี้ เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ดังนี้  
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ ค่า
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑  
การบริหารฯ  

ค่า
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๒ 
การพัฒนาฯ  

ค่า
เป้าหมาย 

รวม 

๑. ส านักงานอธิการบด ี ๔.๘๘ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๐.๕๐ ๔.๙๐ ๓.๔๐ พอใช้ 
๒. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

๔.๒๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๔๐ ๔.๔๐ ๔.๔๘ ดี 

๓. ส านักวิทยบริการ ๔.๖๓ ๔.๓๘ ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๔.๗๐ ๔.๑๐ ดี 
๔. ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

๔.๑๓ ๓.๒๕ ๕.๐๐ ๓.๒๕ ๔.๓๐ ๓.๒๕ พอใช้ 

 

หมายเหตุ   
 องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ         
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน :  อิงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สกอ. มี ๘ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย การวางแผนฯ การพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า การพัฒนาหน่วยงาน
สู่หน่วยงานเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารการเงินและงบประมาณการเงิน การประกันคุณภาพภายใน 
และ กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นเชิงกระบวนการ  : องค์ประกอบร่วม 
ทุกส านักใช้เกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ 
 องค์ประกอบ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ตัวบ่งชี้ ๒.๒ สนับสนุนการ : แต่ละส านักมีเกณฑ์ประเมินตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 

             ๒. องค์ประกอบ… 



๒๘ 
 

 

  ๒. องค์ประกอบท่ี ๑ การบริหารของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ผลการประเมินสามารถแบ่งผลการด าเนินงานได้ ๒ ช่วง ดังนี้  
   - ระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ – ๕.๐๐)  จ านวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ และส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักงานอธิการบดี  
    - ระดับพอใช้ (คะแนน ๓.๐๐ – ๔.๐๐) จ านวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 
  ๓. ผลประเมินองค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาตามบทบาท/พันธกิจของหน่วยงาน พบว่า ทุกหน่วยงานระดับ
ส านัก ผลการประเมินดังนี้  
   - ระดบัต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนน ๐.๐๐ – ๒.๐๐) ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี 

  - ระดับต้องปรับปรุง (คะแนน ๒.๐๑ – ๓.๐๐) ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักวิทยบริการ 
- ระดับพอใช้ (คะแนน ๓.๐๑ – ๔.๐๐)  ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
   - ระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ – ๕.๐๐)   ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  ๔. ผลการด าเนินงานภาพรวมและแยกตามส านัก  

๔.๑ ภาพรวมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
  ๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจยังไม่ตอบโจทย์การน าองค์กรไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
  ๒. กระบวนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังด าเนินการไม่ครบตามกระบวนการ PDCA 
โดยเฉพาะประเด็นการน าเอาข้อเสนอแนะ ผลประเมินไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป  
    ๓. ยังไม่พบการน าข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนมาใช้ประกอบการก าหนดแผนการด าเนินงาน 
เช่น ข้อมูลของคู่เทียบเคียงหรือพัฒนาการ/ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการใน
ทุกมิต ิ
  ๔. ส านักควรศึกษารูปแบบการน าระบบการประกันคุณภาพ EdPEx มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลการด าเนินงานโดยอาจใช้รูปแบบหน่วยงานน าร่อง ผ่านระบบพ่ีเลี้ยง (coaching) 
  ๔.๒ ข้อเสนอแนะในภาพรวมรายหน่วยงาน และตามตัวบ่งช้ี   
ส านักงานอธิการบดี 
   - ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนหรือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานส านักงาน
อธิการบดีให้มีความชัดเจนและเข็มแข็งพอที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
    - บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาทของหน่วยงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพของ
ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 

ส านักวิทยบริการ… 



๒๙ 
 

 

ส านักวิทยบริการ 
   - ส านักวิทยบริการได้ พัฒนาองค์กรให้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ( Learning Centre) ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้านห้องสมุด ฐานข้อมูล/เครือข่ายความรู้และ
เทคโนโลยีการศึกษา 
    - เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นบริบทของการให้บริการโดยบุคลากรของส านักวิทยบริการซึ่งมีประสบการณ์ที่สูง ต้องตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
    - ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับรูปแบบการบริการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
    - มีแผนและการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในห้องสมุด(  Co-working space) และ
ภูมิทัศน์บริเวณรอบส านักวิทยบริการ เพ่ือสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่ง
เป็นแนวทางส าคัญในการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการของส านักวิทยบริการ 
   - ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและ
ทั่วถึง  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
   - ด้วยสภาพการปัจจุบันส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการปรับตัวให้เหมาะสมมีพัฒนาการอย่าง
ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 
   - รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้กับบุคลากรมีความหลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ 
    - ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายเพ่ือการเตรียมความพร้อมของส านักรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลตามนโยบายของรัฐบาล  
   - การบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
    - แม้ว่าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินงานสามารถสอดคล้องพันธกิจของหน่วยงานแต่ 
พบว่าตัวบ่งชี้พันธกิจของหน่วยงานยังไม่ท้าทายหรือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์หลักของ
ส านัก 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
   - การด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน  
   - ด้วยภารกิจของส านักฯที่ท าหน้าที่ในการหารายได้ ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดในเชิงธุรกิจ ให้มากขึ้น 
   - บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของส านักฯท่ีชัดเจน 
    - มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ส านักพัฒนา
บทบาทและหน้าที่ 
    - ควรมีการสร้างภาพลักษณ์ของส านักฯ ที่สื่อถึงพันธกิจของหน่วยงาน  
 

    ๕. แนวทาง… 



๓๐ 
 

 

๕. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ใคร่ขอเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้  

๑. ทุกส านักควรหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานและน า
องค์กรไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  

๒. แต่ละส านักควรพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  

๓. ส านักควรหารือร่วมกันในการน ารูปแบบหรือระบบการประกันคุณภาพ EdPEx หรือ ระบบ
อ่ืนๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการด าเนินงาน  
      ๔. ส านักควรพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นด้านการวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ  

๒๕๕๙  
  ๒. พิจาณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพภายใน ระดับ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  -  ให้ส านักทุกส านักไปพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒  การพัฒนาบทบาทพันธกิจของ
หน่วยงานให้มีตัวบ่งชี้การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  เพราะถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่ดี   
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
    

     ๔.๑.๒.๙  ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙   

               ระดับหลักสูตร /คณะ/มหาวิทยาลัย   
นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ 

สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา                      
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ไว้ว่า  
 

  ข้อ ๒.๓ ระบบ… 



๓๑ 
 

 

ข้อ ๒.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาเลือกใช้อาจเป็นระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่ 
สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็น
ระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน และน าเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบประกันคุณภาพใด ต้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ของ สกอ. ที่พัฒนาขึ้น
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาที่ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  
                ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ประสงค์จะใช้ด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙          
ได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙          
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. เห็นควรให้ใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ของ สกอ. ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
  ๒. เห็นควรให้ ๓ หลักสูตร ใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบที่คณะเสนอ ได้แก่   
           ๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม  
            ๒) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้ระบบรับรองรับรอง
คุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)   
                    ๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการ
พยาบาล  
 โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบให้เสนอระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึ กษา ๒๕๕๙ ให้        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 

           ระดับ... 



๓๒ 
 

 

ระดับ ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
หลักสูตร ๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับ

หลักสูตรโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. ส าหรับหลักสูตรที่มีระบบการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพ ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของสภาวิชาชีพก าหนด จ านวน ๓ หลักสูตร ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่คณะ
เสนอ ได้แก่  
           ๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  ใช้ระบบการรับรองหลักสูตร
ของสภาเภสัชกรรม 
           ๒) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้
ระบบรับรองรับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)   
           ๓) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรอง
หลักสูตรของสภาการพยาบาล  

ร ะ ดั บ ค ณ ะ /
หน่วยงาน 

๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับคณะ             
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย ๑. ใช้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับ
สถาบัน  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันอังคารที่ 
๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
      

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

   
 

 

 

 

 

 

                 ระเบียบวาระท่ี  ๔…    



๓๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
       ๔.๒.๑   ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน 
   นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การน าเสนอขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทาลัย ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาได้ช าระหนี้สินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
๑.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

๒. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

   

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ                           
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

           ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๑,๙๕๕ คน 
   นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๙๕๕ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษาดังนี้          

                     ๑. คณะวิทยาศาสตร์...                                                                 



๓๔ 
 

 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๖๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๓๐ คน 
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๔๗ คน 
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๕๐ คน 
๑.๔ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๒๐ คน 
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๒ คน 

  ๑.๖ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑๗ คน 
   ๑.๗ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๑ คน 

๑.๘ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๕ คน 
๑.๙ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๔๙ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒๑๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๖๔ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๓๗ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๕๗ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๓๓ คน 
๒.๕ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑๙ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๓๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑๘ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๗๗ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๕๒ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๘๓ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๖ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๙๒ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒๖๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๕๙ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๕๒ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑๘ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีน จ านวน ๑ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๒๔ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๕ คน 
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๒๐ คน 

 



๓๕ 
 

 

     ๔.๙   สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร      จ านวน ๒๘  คน 
     ๔.๑๐  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร      จ านวน ๔๐  คน  
๕. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๔๓๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     ๕.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร      จ านวน  ๖๖  คน 
     ๕.๒   สาขาวิชา การจัดการ        จ านวน    ๕  คน 
     ๕.๓   สาขาวิชา การจัดการการตลาด       จ านวน   ๑๑  คน 
     ๕.๔   สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม      จ านวน   ๑๙  คน 
     ๕.๕    สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ       จ านวน   ๕๓  คน 
     ๕.๖  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จ านวน   ๒๑  คน 
     ๕.๗    สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ     จ านวน     ๒  คน 
     ๕.๘    สาขาวิชา การตลาด        จ านวน   ๕๗  คน 
     ๕.๙  สาขาวิชา การบัญชี        จ านวน ๑๒๗  คน 
     ๕.๑๐  สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     จ านวน   ๗๐  คน 
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๘๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     ๖.๑    สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  จ านวน    ๑   คน 
     ๖.๒    สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน    จ านวน   ๓๗  คน 
     ๖.๓    สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม     จ านวน   ๕๐  คน 
๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จ านวน ๑๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     ๗.๑    สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์       จ านวน   ๑๒  คน 
๘. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๙๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     ๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์        จ านวน  ๙๕  คน 
๙. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑๘๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    ๙.๑    สาขาวิชา การปกครอง         จ านวน  ๖๑  คน 
    ๙.๒    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ    จ านวน  ๖๓  คน 
    ๙.๓    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น     จ านวน  ๖๓  คน 
๑๐. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๔๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    ๑๐.๑   สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ        จ านวน   ๘  คน 
    ๑๐.๒   สาขาวิชา การบัญชี         จ านวน  ๓๒  คน 
    ๑๐.๓   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ       จ านวน    ๘  คน 
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน  ๒๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   ๑๑.๑   สาขาวิชา  พยาบาลศาสตร์        จ านวน  ๒๒  คน 
 
 
 
 
 

             จึงเสนอ... 



๓๖ 
 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี          
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๙๕๕ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
      

          ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑๕ คน 
    นายอัมพล  พันธุ์วงศ์  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับ ฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษา
ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙  จ านวน ๑๕ คน  จ าแนกตามสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน ๒ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๑ คน 

   ๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๑ คน 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   จ านวน ๒ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๓. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน ๒ คน    จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๓.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
๓.๒ สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลติภัณฑ์  จ านวน ๑ คน 

๔. คณะนิติศาสตร์    จ านวน ๙ คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๙ คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๑๕ คน 
 

   มติที่ประชุม   อนุมัติ    
 
 
 
 
 
 

                          ๔.๒.๔  ขออนุมัติ... 



๓๗ 
 

 

          ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) 

   นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่  ๑) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา                 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะโดย
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ 

 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต       จ านวน  ๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๓  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต         จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๒  คน 

๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต      จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 

๔.  คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๒  คน 
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต        จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน    ๒  คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๔ คน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 
 
 
 
 

                ๔.๒.๕  ขออนุมัติ... 



๓๘ 
 

 

 ๔.๒.๕  ขออนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ที่พ้นจากต าแหน่งฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาต่อไป 

      นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙          
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยมี
องค์ประกอบตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นประธานกรรมการ 
๒. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นกรรมการ 
๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
๔. ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ เป็นกรรมการ 
 

เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามข้อ ๓ จะครบ
ก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  แต่การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยังไม่แล้ว
เสร็จอยู่ในขั้นตอนการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะได้รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับหรือ
ปฏิเสธการทาบทาม ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และเชิญผู้ตอบรับการทาบทามมาแสดงวิสัยทัศน์  นโยบาย 
และแผนด าเนินงานต่อคณะกรรมการสรรหา  ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีความ
เหมาะสมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ตามข้อ ๔ วรรคหก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่ง
ในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุอันสมควร   
สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น  

ดังนั้น  เพ่ือให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดี
คณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
และกรรมการสรรหาฯ ท่านอื่นที่จะพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจะเสร็จสิ้น  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารและกรรมการ        
สรรหาฯ ท่านอ่ืน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อไป ตามข้อบังคับ 
 
 

                 มหาวิทยาลัย… 



๓๙ 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามข้อ ๔ วรรคหก 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรไปพิจารณา  ด าเนินการจัดท าค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เพ่ิมเติม)  โดยให้เอาข้อความในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ วรรค ๖ “ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ  
ให้ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น”  ใส่ไว้ในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับเพ่ิมเติม 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๒.๖  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

    นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕ เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
และเปิดเผยผลการประเมินให้ประชาคมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า 
ประกอบกับ   

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน” จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

(ก) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ 
(ข) กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
(ค)  เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และให้

เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

 
     ทั้งนี…้ 



๔๐ 
 

 

ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าส่วน
งาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔  
   ในปี ๒๕๕๙ มีหัวหน้าส่วนงานที่มีวาระการด ารงต าแหน่งครบ ระยะเวลา ๒ ปี จ านวน ๓ ราย   ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 
 

รายข่ือหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  
๑.๑) รศ.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๑ มี.ค. ๒๕๕๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ 
๑.๒) ดร.ฐิติพล  ภักดีวานิช คณะรัฐศาสตร์ ๑ ก.พ. ๒๕๕๘ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ 
๑.๓) รศ.กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘– ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ 
   
 

ดังนั้น ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานทั้ง ๓ ราย เฉพาะ             
ในส่วนของกรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหัวหน้าส่วนงานทั้ง ๓ ราย ในส่วนของกรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

 มติที่ประชุม  
 ๑. เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

ดังนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 
  ๒.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ กรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓.  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 
 
 
               ๒. เห็นชอบ...   



๔๑ 
 

 

๒. เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์  
ดังนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ 

    อธิการบดี 
   ๒.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๓.  นางสีลาภรณ์  บัวสาย    กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

 

  ๓. เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบด-ี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 
    ๒.  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์    กรรมการ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
    ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

     
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดระดับ 
          ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารง 
        ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 

 นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ 
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง 

        ต าแหน่งสูง… 



๔๒ 
 

 

ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  

ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มากขึ้น  

ก.บ.บ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  

โดยสาระส าคัญที่ก าหนดใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ เปรียบเทียบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีดังนี ้

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
ข้อ ๑๑ วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๓ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ค่างาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ 
และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
         ทั้งนี้ การประเมินค่างานของต าแหน่งระดับ
เชี่ ย ว ช าญ พิ เศษ ในต า แหน่ งที่ ป รึ กษา ให้ สภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่า
งาน ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต า มม าต ร า  ๑๘  ( ข )  ( ๑ )  แ ล ะ  (๒ )  ภ าย ใ น
สถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินห้าคน แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบ
ต าแหน่งที่ปรึกษา 

ข้อ  ๗ การประเมินค่ า งาน  ให้อธิ การบดี แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินค่างาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้   
(๑) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธาน 
(๒) ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอ 
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ต่างสังกัดกับส่วน 
ราชการของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง
สูงขึ้น และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ 
หรือความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะ
ประเมินค่างาน โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือกจ านวนหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงาน 
เลขานุการที่อยู่ต่างส่วนราชการของต าแหน่งที่เสนอขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น โดยอธิการบดีเป็นผู้เลือก
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ 



๔๓ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
และเลขานุการ 

 ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งบุคลากรสังกัดกองการ 
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการประเมินค่างาน มีอ านาจ 
หน้าที่ ในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเสนอแนะต่อ 
ก.บ.บ. เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่างาน 
รวมทั้ งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามที่  ก .บ.บ . 
มอบหมาย 

การประเมินค่างานต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
พิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๑) และ 
(๒) ภายในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนและ
ไม่เกินห้าคน แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอ สภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบของ
ต าแหน่ง 
       วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งที่เสนอ 
ขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ให้ ก.บ.บ. ก าหนด  

ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร 
รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๘ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร 
รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ก าหนดดังนี้ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องมี
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์ประกอบที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนน
เต็ม จ านวนสองรอบการประเมินติดต่อกันก่อนวันยื่น 
เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ผลการประเมินแต่ละรอบต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของคะแนนเต็ม 



๔๔ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ผู้ขอรับการประเมินฯ ต้องมีผลการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า
ระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด  
(๓) แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.บ. ก าหนด 

ข้อ ๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระดับ
คุณภาพของผลงาน 

วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนน
เสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้
กระท าได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
       ฯลฯ                   ฯลฯ 

(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งตามข้อ ๕ (๒) และ (๓) (ก) ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแตกต่างไป
จากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
       ฯลฯ                   ฯลฯ 
 

โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูง
กว่าวิธีปกติ 

ข้อ ๙ ระดับคุณภาพผลงาน ก าหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
(๑)  ระดับต้องปรับปรุง 
(๒)  ระดับพอใช้ 
(๓)  ระดับด ี
(๔)  ระดับดีมาก 
(๕)  ระดับดีเด่น 
 เกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพของผลงานที่ขอรับการ
ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ ากว่า
ระดับดี เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี
มาก 

(๒) วิธีพิเศษ ระดับคุณภาพต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี
มาก เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ 
ระดับคุณภาพของผลงานต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น 
 วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียง
ข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑๒ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นตามข้อ ๕ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสู งขึ้ น  โดยมีองค์ประกอบตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

ข้อ ๑๐ การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
(๑)  รองอธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  



๔๕ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน

และการก าหนดกรอบต าแหน่งเว้นแต่กรอบ
ต าแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 

(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ จ า เป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหารส าหรับต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 

(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เ พ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(๔) พิ จ า ร ณ า ส รุ ป ผ ล เ พ่ื อ เ ส น อ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

(๒)  ค ณ บ ดี ห รื อ ผู้ อ า น ว ย ก า ร  จ า น ว น ส า ม ค น 
 กรรมการ  

(๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน      กรรมการ  

(๔)  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการดี
มอบหมาย  เลขานุการ  
 กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน า
ของอธิการบดี 
 กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน า
ของ ก.บ.บ. 
 กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) ให้แต่งตั้งจากบุคลากร
ภายใน หรือภายนอกซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับระดับ
ช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
หรือด้านการบริหารงานบุคคล โดยค าแนะน าของ
อธิการบดี  
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราว
ละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
     อธิการบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการ
ก าหนดกรอบต าแหน่ง เว้นแต่กรอบต าแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษา 
 (๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่ง
ที่ครองอยู่ และผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ
ประเมิน  
 (๓) กลั่นกรองผลงานในเบื้องต้น 

(ก) กรณีมีความเห็นว่าผลงานยังไม่เข้าข่ายให้ส่ง
เรื่องคืนพร้อมแสดงเหตุผล และให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้นยื่นเรื่องขอรับการประเมินใหม่ 



๔๖ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
(ข) กรณีให้ความเห็นชอบ ให้ พิจารณาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ
จริ ย ธ ร รมและจ รรย าบรรณทา งวิ ช า ชี พ  โ ดยมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด   
 (๔)  พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรณีที่ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(ก) ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้เสนอ 
ก.บ.บ. พิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

(ข) ระดับเชี่ยวชาญ ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

(ค) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งที่ปรึกษา ให้ 
ก.บ.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก่อน
เสนอ ก.พ.อ. เ พ่ือให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณา และให้คัดลอก
ความเห็น ข้อท้วงติงหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ระบุชื่อ เพ่ือแจ้งให้ผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นทราบ โดยให้ด าเนินการในชั้นความลับ 
 (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งไปด าเนินการตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) ได้
ตามความเหมาะสม 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่สภามหาวิทยาลัย 
และ ก.บ.บ. มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๕ 
ใ ห้ อ ธิ ก า ร บ ดี โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า
สถาบัน อุดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่สภา

ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.บ.  เป็นผู้ มี
อ านาจสั่งแต่งตั้ง   



๔๗ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
สถาบันอุดมศึกษามอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจสั่ง
แต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
เสนอ ก.พ.อ.  ให้ความเห็นต่อรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน า
ความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
น าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องไม่ก่อนวันที่
เอกสารผลงานครบถ้วน และคณะกรรมการประจ า
ส่วนราชการเห็นชอบให้รับเรื่อง  

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่
รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ 
หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด วันที่แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงาน
ฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้
ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่
รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจ
ขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ 
หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด วันที่ แต่งตั้ ง ให้ด ารง
ต าแหน่งต้องเป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับผลงานฉบับ
ที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 

ข้อ ๑๙ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนด
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง อันส่อให้ เห็นว่ า เป็นผู้ที่ กระท าผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๕ 
(๒) และ (๓) (ก) ฯลฯ 

ข้อ ๑๔ ให้ ก.บ.บ. ด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่า
เป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอัน
เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เนื่ อ ง จ ากคุณภาพของผลงาน  การ ใช้ ค ว ามรู้
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ 
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้นหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมีสิทธิขอให้พิจารณาทบทวนได้
ไม่เกินสองครั้ง  โดยต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และ

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
เ นื่ อ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ล ง า น  ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับใน
งานด้านนั้นหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
มีสิทธิขอให้พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยต้อง
แสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ 



๔๘ 
 

 

ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 
เหตุผลที่สนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเรื่องขอ
ทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องค าขอให้
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งค าขอนั้นแก่
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการมีความเห็น
ประการใดให้ เสนอต่อสภาสถาบัน อุดมศึกษา
พิจารณา ผลการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นที่สุด 

และจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่รับทราบมติ 
 เมื่อ ก.บ.บ. ได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผลการ
พิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งค าขอนั้นแก่คณะกรรมการ 
หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ 
ก.บ.บ. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.บ. ให้เป็น
ที่สุด 

ข้อ ๒๒ การวิ เคราะห์ค่างานเ พ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งใด ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้ว
เสร็จในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์
ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๑๖ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง
ใด ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นอยู่
ระหว่างด าเนินการในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ 
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย                  
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย   

การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....   โดย
ให้แยกหมวดออกตามการด าเนินงาน                     

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการคัดลอกข้อความในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  
ทั้งหมดมาใส่ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลสังกัด 
 

                 มหาวิทยาลัย… 



๔๙ 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....   และมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเติมเฉพาะข้อความที่จะใช้

ด าเนินการเท่านั้น   

 

  มติที่ประชุม  มอบกองการเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการปรับแก้ไขร่วมกับนายโกเมท -
ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัย และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย          
ในครั้งต่อไป 
 

      ๔.๔.๒  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
    พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้  

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) 

๒. ประสานงานจัดท าแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๓. ประสานงานกับหน่วยงาน/ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบการ 
ด าเนินงาน  

๔. จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริฯ และจัดท ารายงานการประชุม  

๕. ประสานงานนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการจัดท าโครงการวิจัยที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ                       
เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

๖. ประสานงานน าบุคลากรลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

๗. จัดท าข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่ความรู้บน Website โครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  มหาวิทยาลัย  

๘. ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ก าหนด อาทิ การจัดนิทรรศการ การอบรม การรวบรวม ข้อมูล เป็นต้น 

๙. ติดตามรายงานผลการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ
ฯ เพื่อเสนอต่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

๑๐. ประสานงาน เครือข่าย C 
                 ๑๑. เป็นศูนย์… 



๕๐ 
 

 

๑๑. เป็นศูนย์ประสานงานของคณะที่ปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ 
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๒. ประสานงาน เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และจัดการอบรม/ประชุมแก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นแก่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

๑๓. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ) 

 โดยที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือ
การเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสฉลองพระชามายุ  
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หลักสูตร “Infographic” ส าหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบ Infographic เข้าใจถึงแนวคิด ขั้นตอนการท าภาพ Infographic และ
ตระหนึ กถึ ง ก า รสร้ า งส ร รค์ สื่ อ โ ดยปลอดจากประ เด็ นลิ ขสิ ทธิ์  วั นอาทิ ตย์ ที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙                                  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมอบรม                               
จ านวน  ๖๐ คน 

๒. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์แก่สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหลือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดแสดง
นิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค             
ครั้งที่ ๔ ระห่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CTB ๒๐๒ ณ อาคารศูนย์
เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน ๕๐ คน 

๓. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  แก่กลุ่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน การสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
เพ่ือที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙                     
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๙๐ คน  

 ๔. ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๕๐ คน 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  มีแผนการด าเนินงานดังนี้  

                   กิจกรรม... 



๕๑ 
 

 

 

 ทั้งนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  มีนโยบายในการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ คือ แต่ละมหาวิทยาลัยฯ ควรต้องมีศูนย์ประสานงานหรือส านักงาน
กลาง ที่มีหน้าที่ดูแลงานสนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ
มหาวิทยาลัย “โดยเฉพาะ”  โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลงานสนองพระราชด าริ ควรมีการก าหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นส่วนงานภาย ใน
ของส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงสร้างส านักงาน    
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการจัดท าเป็น โครงสร้าง โดยให้สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ส านักงานอธิการบดี โดยควรศึกษาถึงองค์ประกอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บุคลากร
ประจ าศูนย์มีจ านวนกี่คน  เป็นบุคลากรระดับใดบ้าง  และค่าใช้จ่ายควรเป็นอย่างไร เป็นต้น  และควรจัดท าเป็น (ร่าง) 
ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  สังกัดส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ   
 
 
 

               มติที่ประชุม... 

ที ่ กิจกรรม วันเดือนปี จ านวน 

๑ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๑๒๐ 

๒ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๗ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๒๐ 

๓ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑๒ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๒๐ 

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๒๐ 

๕ อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๒๐ 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อุบลราชธานี ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๒๐ 



๕๒ 
 

 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
 อุบลราชธานี พ.ศ. .... 

    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  อ้างถึงบันทึกข้อความส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๑๒๙๗  ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙  ตามที่ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ได้แจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ความละเอียดทราบ
แล้วนั้น ซึ่งอธิการบดีได้สั่งการ ออกเป็น ๒ ส่วนโดย เห็นชอบ ๑) ให้จัดท าเป็นข้อบังคับตามที่กองกฎหมายเสนอ และ
๒) ให้วิทยาลัยฯ ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นและฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าร่าง
ข้อบังคับ และขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นและฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ ดังนี้ 

อาจารย์แพทย์สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตร์  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ อีกทั้งยังมีภาระงานหนักในด้านการบริการ
วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาอาจารย์
แพทย์มีแนวโน้มลาออกทุกปี เนื่องจากมีแรงจูงใจไม่เพียงพอให้อยู่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน ท าให้วิทยาลัย ฯ                   
ประสบปัญหาอัตราการหมุนเวียนแพทย์ค่อนข้างสูง คือจ านวน ๑๗ รายนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖                
ส่งผลให้มีจ านวนอาจารย์แพทย์ค่อนข้างน้อย  เมื่อเทียบกับปริมาณงานต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของ
วิทยาลัย ฯ และความต้องการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน ดังนั้น ที่ผ่านมา วิทยาลัย ฯ จึงเห็นความส าคัญใน
การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนส าหรับอาจารย์แพทย์ โดยเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ
ต่างๆ อาทิ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือเอกชน  
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ  ค่าตอบแทนวิชาชีพ  และค่าตอบแทนบริการวิชาชีพคลินิกนอก
เวลาราชการ ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้เฉพาะส าหรับอาจารย์แพทย์ผู้ที่ปฏิบัติงานที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่        
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  

ทั้งนี้ ตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการเห็นว่า ส่วนการก าหนดค่าตอบแทนวิชาชีพนั้นซ้ าซ้อนกับเงิน 
พ.ต.ส. และค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง รวมถึงอ้างอิงจากข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น จึง
ไม่อาจเทียบเคียงใช้บังคับได้กับอาจารย์แพทย์ที่ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน  ทั้งในบทบาทอาจารย์สายวิชาการและ 
 
             บทบาท... 



๕๓ 
 

 

บทบาทการให้บริการวิชาชีพด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกันจะ
เห็นว่า มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนในอัตรารวมที่ใกล้เคียงกัน  

วิทยาลัยฯ จึงได้ประสานกับส านักงานกฎหมายและนิติการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ...  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน

การสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  ดังนี้ 

   ๑.๑  หน้าที่ ๒ “ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามข้อบังคับนี้ ให้จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้

จัดสรรให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”  ย้ายไปอยู่หมวดที่ ๑ บททั่วไป 

   ๑.๒  หน้าที่ ๓ – ๖  แก้ไข ล าดับหมวดที่ ๑ – ๖  ใหม ่
   ๑.๓  เห็นควรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  แก้ไขบัญชีแนบท้าย เรื่อง “การ
ก าหนดเงินค่าตอบแทน”  ให้ตรงกับข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ 
   ๑.๔  หน้าที่ ๖ หมวดที่ ๕ ค่าตอบแทนวิชาชีพ  และข้อ ๒๕  ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์...          
และหมวดที่ ๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย  เห็นควรให้เพ่ิมเติมค านิยาม  
  ๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ควรพิจารณาด าเนินการจัดท าเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นและฐานที่มาของการจ่ายเงินดังกล่าวเสนออธิการบดี  ตามความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการ   
  

 มติที่ประชุม  มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้         

นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าเสนอ

เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

                ๖.๒  การพิจารณา… 



๕๔ 
 

 

 ๖.๒  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๖.๓  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๙  
 ๖.๔  ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                               ที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณี นางวัชรี  หาทองค า  
                               ร้องทุกข์ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๒๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  
                                ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการ  
                                ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี   

 

 ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (ลับ) 

  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


